
Zdi se, da je v poeziji Jožeta Snoja in slikarstvu Jošta 

Snoja pasijon na poseben način iztrgan iz konvencional-

nega religioznega konteksta in prenešen v vsakdanje 

življenje. A kljub temu sakralna tema ne postane po-

svetna, temveč obratno – umetniška beseda in slika 

prostor profanega oplemenitita z duhovno dimenzijo.    

Monika Ivančič Fajfar 

(1) Jože Snoj: Poslikava notranjščine (al fresco), spremna beseda Denis 

Poniž, Ljubljana, Cankarjeva založba, 2004. 

Življenjepis:  

Jošt Snoj se je rodil leta 1967 v Ljubljani. Leta 1993 ja 

na Akademiji za likovno umetnost diplomiral iz slikar-

stva pri profesorju Gustavu Gnamušu s serijo slik na 

temo Imago pietatis. Leta 1998 je diplomiral na Teolo-

ški fakulteti v Ljubljani. Med letoma 2000 in 2015 je 

opravljal duhovniško službo in ves čas tudi naprej iskal 

in razvijal svojo slikarsko pot: pejsaže, sakralno umet-

nost in portrete. Med letoma 2004 in 2008 je na Pa-

peški univerzi Gregoriana na Fakulteti za zgodovino in 

sakralno kulturno dediščino študiral krščansko simbo-

liko in ikonografijo v dialogu z drugimi izviri sakralne 

umetosti od začetka človeštva naprej, opravil  forma-

cijo za sakralno umetnost pod mentorstvom patra 

Marka I. Rupnika in študij končal z magisterijem. Po 

vrnitvi v domovino je ustvaril številna sakralna dela, 

pejasaže s simbolno konotacijo in portrete. Imel je 

naročila za zasebne zbirke doma in v tujini, s svojimi 

deli pa je opremil tudi nekaj sakralnih prostorov. Med 

slednjimi avtor izpostavi Križev pot sočutja iz cerkve 

na Kalobju, razstavljen letošnjo pomlad na razstavi Po 

piranskih cerkvah, ki si jo je ogledalo več tisoč sloven-

skih in tujih obiskovalcev in je imela izjemen odziv.  

Od leta 2015 dalje se Jošt Snoj posveča izključno sli-

karski poti. Leta 2016 je pridobil status samozaposle-

nega v kulturi kot slikar in pedagog. Ustvarja v ateljeju 

v Ljubljani, udeležuje se slikarskih kolonij, pripravlja 

predavanja o ikonografiji in simboliki v zgodovini 

umetnosti ter vodi različne likovne delavnice. 

 

Domači naslov: Ul. Milana Majcna 16, 1000 Ljubljana / 

Atelje: Tobačna, Tržaška 2, 1000 Ljubljana /  

Telefon: 031 265 974 / E-pošta: jostsnoj@gmail.com 

 

Slikarska razstava 

PODOBE PASIJONA 

        

        JOŽE SNOJ—pesmi 

                     JOŠT SNOJ—risbe in slike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Knjižnica Šiška—čitalnica 

 

       Razstava bo odprta  

       od 21. marca do 21. aprila 


